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V#tvarník Jan Henke vytvo$il ilustraci na obálku tohoto Fontu.
Následn% jsme pak v redakci p$ipravili tisková data a data (masku) 
pro parciální digitální lak na stroji Scodix S&'.

Pou(it# so) ware: Photoshop CS*, Carrara +
Více ukázek naleznete na www.janhenke.webnode.cz.

Vzniku ilustrace p$edcházel zám%r vytvo$it 
obrázek sv%(ího oroseného v#honku 
mátového ,aje.
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V Carra,e jsem objekt nasvítil a po pot,ebn-ch korekcích a testech 
p,istoupil ke kone.nému renderu. Základ ilustrace byl p,ipraven.  
Zb-valo jen malováním ve Photoshopu zjemnit strohost scény 
a p,idat bohaté orosení.

V redakci poté ilustraci umístili do archu pro tisk obálky. V horní .ásti 
musí b-t umíst/ny dv/ te.ky o pr0m/ru 1 mm pro soutisk v lakovacím 
stroji Scodix (tzv. Optical Print Alignment – OPA). Z tiskového PDF 
ve CMYKu se obálka tiskla na stroji Indigo.

V/tévku jsem vymodeloval v programu Carrara. Nejprve prototyp 
listu, jeho2 duplikáty pak byly rozmíst/ny podle základní kompozice. 
Texturu listu a .ernobílé masky pro jeho podrobn/j3í plasticitu 
a pr0svitnost jsem vytvo,il ve Photoshopu. 

Vybran- tvar rosy byl ve vrstv/ s re2imem m/kké sv/tlo vypln/n 
3edou. Styly vrstvy daly „neviditelné“ rose lesk i stín. Splynutí s okolím 
zajistily k,ivky s vyu2itím lokální sv/tlosti podkladu. Pro pot,eby 
obálky jsem pak dodate.n/ v Carra,e vytvo,il st0l s kv/tiná.em.

Druhé PDF vzniklo jako maska pro lakování na stroji Scodix S45. 
Obrázky, na kter-ch bude lak (logo, kytka), byly nahrazeny maskami 
v .erné barv/ (m02e b-t ,e3eno i jako 5. p,ímá barva). U kytky se 
pou2ila jen vrstva s motivy kapek. Co se nelakuje, je odstran/no.

Dostatek referencí pro seznámení se s typologií rostliny jsem nalezl 
v obrázcích na Googlu. K naskicování rostliny jsem pou2il n/kolik 
v-st,i2k0 a jednoduch-ch tvar0 list0, jejich2 deformací a posunováním 
ve Photoshopu vzniklo pro tento druh charakteristické uspo,ádání.
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